
תפילת חנה| שיחה של הרבי ראש השנה



:משימה .דמייני שאת עומדת לפני הכניסה לאוהל הקדוש. עצמי עיניים
,קחי פתק קטן .מהבקשות שתבקשי שם3וכתבי 



בהפטרה של ראש השנה אנחנו קוראים את 
?מכירות. הסיפור של תפילת חנה ...בואו ניזכר בסיפור





ְרְבָתהיב י הִּ י ה, ְוָהָיה כִּ ְפנֵּ ל לִּ לֵּ ְתפַּ י'; ְלהִּ לִּ ר ֶאת, ְועֵּ -שֹׁמֵּ
יהָ  ָנהיג.פִּ ל, ְוחַּ ֶבֶרת עַּ יא ְמדַּ ָבּה-הִּ ק ְשָפֶתיָה --לִּ רַּ

עַּ , ָנעֹות ָשמֵּ ֹׁא יִּ י; ְוקֹוָלּה ל לִּ ְחְשֶבָה עֵּ יַּ ,  וַּ
כָֹׁרה ייד.ְלשִּ לִּ ֶליָה עֵּ ֹׁאֶמר אֵּ י ד, וַּ י -עַּ יןָמתַּ ָכרִּ ְשתַּ ;  תִּ

י ֶאת ירִּ ְך-ָהסִּ ינֵּ ְך, יֵּ ָעָליִּ ֹׁאֶמרטו.מֵּ ת ָנה וַּ ן חַּ עַּ תַּ ֹׁא , וַּ ל
י נִּ ָשה, ֲאדֹׁ תאִּ י-ְקשַּ י, רּוחַּ ָאנֹׁכִּ יתִּ ֹׁא ָשתִּ ָכר ל ן ְושֵּ יִּ ;  ְויַּ

י-ָוֶאְשפְֹׁך ֶאת ְפשִּ י ה, נַּ ְפנֵּ '  לִּ

-שיח בין עלי לחנה-הדו



איך יתכן שעלי הצדיק טעה מהקצה אל הקצה שחשב שחנה 
?  שיכורה

?בשיא תפילה מעומק הלבהיתהבמקום לראות את האמת שהיא 

?מתבלבל-הכהן הגדול-איך ייתכן שעלי



הוא ראה שהיא עומדת  . עלי לא חשב שחנה שיכורה כי שתתה הרבה יין
. 'ומתפללת לפני ה

?"תשתכריןעד מתי "הוא רק טען ואמר לה 

הבקשות שאת מבקשת הן מאוד  , ומתוך כך, בתוך התפילה" שיכורה"את 
!  על עצמך-אישיות וגשמיות

בבית  ' ומרוב שאת שקועה בתפילה את לא שמה לב שאת עומדת לפני ה
!המקדש

.ננסה להעמיק טיפה יותר, כדי להבין

-הטענה של עלי הכהן



?אתן מסכימות לטענה הזאת? ומה דעתכם
.בואו נחזור רגע למשימה מתחילת השיעור

?שמוכנות לגלות לנו מה התפילה שלהן, בנות אמיצות3יש כאן 

!בזמן הכי נעלה בשנה-'בראש השנה אנחנו עומדות ומתפללות ישירות לפני ה
האם זהו הזמן המתאים ביותר לזכור את המציאות שלנו ולבקש צרכים אישיים  

?ובקשות גשמיות

אולי זמן זה מתאים יותר לבקש רק בקשות רוחניות ולהקדיש את כל התפילה רק 
?ה"להתקשרות עם הקב



.  'אני שופכת את הנפש שלי לפני ה. התפילה שלי היא לא תפילה רגילה
".  ואשפוך את נפשי"

ברור  -מלאת כוונה ומעומק הלב, רצינית-כשהתפילה היא בדרגה כזאת
. שזה לא בעיה לבקש על צרכים גשמיים

ה  "נכלל בקשר שלי עם הקבהכלמשום שגם כשאבקש דבר גשמי 
.'ואני לעולם לא אשכח שאני עומדת לפני ה-

-המענה של חנה

...כמובן שעלי הסכים עם כל מילה של חנה



כשאני עומדת להתפלל אני צריכה לזכור מצד  

: אחד את הטענה של עלי

שצריך להיות בתכלית הביטול כשאנחנו עומדות  

...לשכוח מהמציאות של עצמנו-לפני המלך

ומצד שני צריך לזכור את המענה של  

:חנה

אם אנחנו מבקשות את הבקשות  

,  שלנו' הגשמיות כי זה חלק מעבודת ה

אז זה לא סותר לביטול שנדרש לפני  

.  בקשת צרכיו זה חלק מהביטול. המלך

".'ואשפוך את נפשי לפני ה"

?ומה אני למדתי מן השיחה



שאלה

טענה

תשובה

מסקנהוהוראה

...עוד שאלההסיפור בקצרה


